
Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok  
 

(1) Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ďalej len „OOFŽP“) zabezpečuje 

kvalitatívne a kvantitatívne skúšanie chemických, mikrobiologických, biologických a 

fyzikálnych vlastností životného a pracovného prostredia. Ich úlohou je objektivizovať tie 

faktory, ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie a tiež bio-pozitívne faktory. 
Laboratórne analýzy sú podkladom a súčasťou štátneho zdravotného dozoru a úradnej 

kontroly potravín vo všetkých oblastiach verejného zdravotníctva pri kontrole pitných vôd, 

vôd na kúpanie,  pracovného ovzdušia, pri kontrole potravín a hygieny prevádzky zariadení 

verejného stravovania a ostatných potravinárskych a nepotravinárskych prevádzok (napr. 

zariadenia sociálnej starostlivosti, zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia, prevádzky, 

kde dochádza ku kontaktu s ľudským telom) kozmetiky a predmetov bežného používania 

(PBP), súčasťou činnosti je analýza vybraných druhov biologického materiálu 

a fyzikálnych faktorov, ktoré odrážajú záťaž organizmu človeka zložkami životného 

a pracovného prostredia.  

OOFŽP zabezpečujú laboratórne činnosti pre všetky RÚVZ v Trenčianskom kraji. 

Odborné  zameranie   činnosti   laboratórií  a  pracovísk  vyplýva  zo  schválených 

koncepcií  vedných  odborov  vo  verejnom  zdravotníctve  v  oblasti  chemických analýz,   

biológie   životného   prostredia,   mikrobiológie    životného   prostredia a fyzikálnych 

faktorov. 

Odbor je akreditovaný od roku 2002 Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa 

EN ISO/IEC 17025 a laboratóriá sa pravidelne zúčastňujú národných a medzinárodných 

skúšok spôsobilosti. 

  
(2) Odbor OOFŽP sa člení na: 

- Oddelenie chemických analýz (OCHA) 

- Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia (OMaBŽP) 

- Oddelenie molekulárnej biológie (OMB) 

- Úsek fyzikálnych analýz (ÚFA) 

- Oddelenie odberových skupín (OOS) 

 

(3) Činnosť OCHA je zameraná na:  

Fyzikálno-chemické analýzy so zameraním na zdravotné dopady pre populáciu: 

- vody určenej na ľudskú spotrebu, vody na prírodnom a umelom kúpalisku (bazény),  

- potraviny so zameraním na prídavné a kontaminanty, resp. na expozíciu populácie 

škodlivým látkam cestou potravín, hotové pokrmy, pracovné ovzdušie na obsah 

chemických látok a pevného aerosólu – (podklad pre určenie záťaže organizmu 

škodlivinami z pracovného prostredia, výrobných procesov a usporiadania pracoviska), 

biologický materiál (napr. moč, z dôvodu stanovenia záťaže organizmu človeka 

škodlivým látkam zo životného a pracovného prostredia),  

- metodickú a konzultačnú činnosť vyplývajúcu zo štatútu NRC pre odbery pracovného 

ovzdušia ako i z krajskej pôsobnosti laboratórnej činnosti RÚVZ Trenčín, 

- odbery vzoriek pracovného ovzdušia na laboratórne analýzy vzoriek ovzdušia. 

 



(4) Činnosť OMaBŽP je zameraná na: 

- mikrobiologické a biologické analýzy všetkých typov vzoriek životného prostredia, 

- vyšetrovanie potravín, obalov a sterov s dôrazom na zisťovanie patogénnych, 

podmienečne patogénnych a toxinogénnych mikroorganizmov, vrátane mykologických 

vyšetrení, 

- vyšetrenia zamerané na prevenciu nozokomiálnych nákaz - kontrolu sterility predmetov 

a kontrolu účinnosti dezinfekcie, mikrobiálnu kontamináciu prostredia, kontrolu kvality 

ovzdušia, kontrolu účinnosti dezinfekčných prostriedkov, kontrolu správnej funkcie 

sterilizačných prístrojov pomocou bioindikátorov, 

- vyšetrenia zložiek životného prostredia v ohniskách nákazy za účelom laboratórneho 

potvrdenia  faktorov prenosu nákazy, 

- mikrobiologickú kontrolu sanitácie a dezinfekcie v potravinárskych prevádzkach, 

-  mikrobiologickú kontrolu sanitácie a dezinfekcie v prevádzkach starostlivosti o ľudské 

telo, 

- nadstavbovú diagnostiku kampylobakterov pre potreby všetkých úradov verejného 

zdravotníctva v rámci SR, 

- mikrobiologické vyšetrenie vzoriek výživových doplnkov s obsahom probiotických 

kmeňov pre všetky úrady verejného zdravotníctva v rámci SR, 

- vyšetrovanie mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách pieskov. 

 

 
(5) Činnosť OMB je zameraná na: 

- na mikrobiologické a molekulovo-biologické vyšetrenia klinických vzoriek a vzoriek 

zo životného prostredia, presnejšiu laboratórnu diagnostiku a poskytovanie 

nadstavbovej diagnostiky, 

- podieľa sa na objasňovaní príčin vzniku a šírenia ochorení bakteriálnej a vírusovej 

etiológie (diagnostika vírusu chrípky typu A/B, RS vírusu a SARS-CoV-2 vírus), 

- vykonáva priame metódy dôkazu zacielené na základnú diagnostiku pre spádové 

zdravotnícke zariadenia a nadstavbovú diagnostiku pre celú oblasť kraja,  

- podieľa sa pri  zabezpečovaní vyšetrovania vzoriek podozrivých na prítomnosť 

nebezpečných pôvodcov ochorení, ktoré ohrozujú zdravie populácie, 

- analyzuje, zhromažďuje a spracováva najnovšie poznatky v problematike možného 

mikrobiologického rizika ohrozujúceho verejné zdravie. 

Laboratórium uplatňuje systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO/IEC 17 025:2005. 

V súčasnosti nedisponuje osvedčením o akreditácii.  

 
(6) Činnosť ÚFA je zameraná na: 

- vykonávanie merania a hodnotenia imisií hluku v životnom prostredí, meranie expozície 

hluku zamestnancov v pracovnom prostredím,  

- odbornú prípravu stratégie merania, objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych faktorov 

(hluk) v pracovnom a životnom prostredí pre potreby RÚVZ v Trenčianskom kraji,  

- prípravu podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva z hľadiska 

ochrany pred hlukom v pracovnom a životnom prostredí, 

- konzultačnú, poradenskú a prednáškovú činnosť v problematike ochrany zdravia pri 

práci. 

 



(7) Činnosť OOS je zameraná na:  

- zabezpečovanie manažovania odberov akreditovaných vzoriek potrebných pre 

jednotlivé zložky RÚVZ Trenčín ako aj podklady pre štátny zdravotný dozor  a 

posudkovú činnosť, 

- plánovanie odberov vzoriek v spolupráci s inými organizačnými útvarmi a s externými 

zákazníkmi, 

- vykonávanie odberov vzoriek pre potreby štátneho zdravotného dozoru, úradnej 

kontroly potravín, pre potreby iného kontrolného orgánu alebo podľa požiadaviek 

externého zákazníka, 

- zabezpečovanie výkonu platených služieb v oblasti odberov vzoriek, 

- zabezpečovanie administratívy súvisiacej s akreditáciou odberov, 

- kontrola funkčnosti a príprava odberových aparatúr do terénu, 

- spolupráca pri zavádzaní nových odberových postupov, 

- vedenie a zodpovednosť za dokumentáciu odberov a analýz vzoriek na oddelení, 

- spolupráca s ostatnými zložkami v rámci organizácie a s externými zákazníkmi, 

- vykonávanie akreditovaných činností podľa systému manažérstva kvality a STN EN 

17025. 

 

Oddelenie chemických analýz 

 

Personálne obsadenie    e-mail telefón - mobil 

RNDr. Cich Branislav, vedúci odboru  tn.cich@uvzsr.sk  032/6509531,  

 laboratórny diagnostik tn.hl@uvzsr.sk  032/6509558  

Bc. Adamcová Ivana, zdravotnícky laborant tn.cp@uvzsr.sk  032/6509533,36 

Mgr. Hasidlová Barbora, zdravotnícky laborant tn.chem4@uvzsr.sk  032/6509532 

Mgr. Kančevová Barbora, laboratórny diagnostik   032/6509532 

Ing. Koreňová Denisa, laboratórny diagnostik   032/6509532 

Ing. Mierna Jana, laboratórny diagnostik tn.chem2@uvzsr.sk  032/6509531 

Bc. Siváková Gabriela, zdravotnícky laborant  tn.chem3@uvzsr.sk  032/6509531 

Ševčíková Andrea, zdravotnícky laborant tn.chem1@uvzsr.sk  032/6509531 

Bc. Turzová Lucia, zdravotnícky laborant    032/6509533 

Mgr. Tureková Simona, zdravotnícky laborant    032/6509533 

Mgr. Vlková Simona, zdravotnícky laborant    032/6509533 
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Oddelenie mikrobiológie a biológie životného prostredia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddelenie molekulárnej biológie 

 

Personálne obsadenie    e-mail telefón - mobil 

Mgr. Lenka Reizigová, PhD., 
 vedúca OMB 

tn.nrcnn@uvzsr.sk 032/6509559 

Mgr. Michaela Vašeková  
zástupkyňa vedúcej OMB 

tn.nrcnn@uvzsr.sk 032/6509559 

RNDr. Ľubomíra Hajšová 
 laboratórny diagnostik  

tn.laboratorium@uvzsr.sk 032/6509559 

Bc.Martina Markusová , laborantka tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

 

 

Úsek fyzikálnych analýz 

Personálne obsadenie    e-mail telefón - mobil 

Mgr. Martina Poradová  tn.hluk1@uvzsr.sk 032/6509529 

 

 

Oddelenie odberových skupín 

 

Personálne obsadenie                                                                                                                  e-mail 
telefón – 
mobil 
 

úseky 

PhDr. Martin Gašpárek , vedúci úseku 
odberu vôd 

tn.voda@uvzsr.sk  032/6509554 Úsek odberu vôd 

Kamila Čerešňáková, dipl. a. h. e. , vedúci 
úseku účinnosti sterilizačnej techniky 

tn.epi5@uvzsr.sk  032/6509523 
Úsek kontroly účinnosti 

sterilizačnej techniky 

Ing. Andrea Babulíková, vedúci úseku 
odberu potravín 

tn.babulikova@uvzsr.sk  032/6509519 Úsek odberu potravín 

 

Personálne obsadenie    e-mail telefón - mobil 

MVDr. Henrieta Kocianová, 
 vedúca OMaB ŽP, laboratórny diagnostik 

tn.kocianova@uvzsr.sk 032/6509534 

Ing. Katarína Bujnová, zástupkyňa 
vedúcej OMaB ŽP, laboratórny diagnostik 

tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509559 

RNDr. Ľubomíra Hajšová, 
 laboratórny diagnostik 

tn.laboratorium@uvzsr.sk 032/6509559 

Ľudmila Burzová, laborantka  tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

Iveta Frühbauerová, laborantka tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

Soňa Gabrišová, laborantka tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

Anna Chochlíková, DMTL, laborantka tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

Bc.Natália Križková , laborantka tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

Bc. Martina Markusová , laborantka tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

Nikola Slivková, laborantka  tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

Bc.Barbora Bednárová , laborantka tn.hlm@uvzsr.sk 032/6509535 

Valéria Hlávková,  sanitárka  032/6509525 

Martina Kodríková,  sanitárka  032/6509525 
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